
Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení – 2. pololetí školního roku 

2019/2020. 

 

Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek a nelze 

proto hodnotit podle stejných měřítek jako například minulý rok.  

I. Při hodnocení žáků  klasifikačním stupněm zohledníme: 

a) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků 

nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020). 

b) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na 

dálku (formativní hodnocení, on-line testy apod.). 

Zohledníme snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání 

úkolů a výstupů, samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a 

její výsledky, četbu související se zadanými úkoly, portfolia prací žáků, případně jejich 

další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli 

(sebehodnocení žáka), zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi 

potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení 

v předmětu zaměřeném na informační technologie. 

c) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol 

účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou  

(konec druhého pololetí po obnovení provozu) 

d) podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 

2019/2020   

Závěrečné hodnocení žáků uzavřeme ke dni 17. června 2020 v elektronickém systému 

programu Bakalář, jako obvykle. 

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu 

osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách. 

 

II. Předávání vysvědčení žákům za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

K organizaci předávání vysvědčení žákům na základních školách prozatím nemáme žádné 

stanovisko MŠMT ČR. 

Bude-li  ponecháno na rozhodnutí ředitelství  ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje 1 700 a  nedojde 

k úpravě termínu předávání vysvědčení žákům základních škol a dalšímu rozvolňování 

opatření ze strany MŠMT,  bude  vysvědčení předáno v úterý  30. června 2020 třídními učiteli 

v kmenových třídách za dodržení maximálního počtu  15 žáků  ve skupinách. Časový 

harmonogram a složení skupin  bude  oznámeno s dostatečným časovým předstihem. 
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